
 
Nieuwsbrief 5 
 

- Personeel 
- Thema’s 
- Sponsorloop 
- Huishoudelijke mededelingen 

 
Personeel  
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u laten weten dat Bronia Moos, intern begeleider, afwezig was. Helaas 
was er op de MRI te zien dat Bronia een herseninfarct heeft gehad. Bronia krijgt nu medicatie en zal haar 
werkzaamheden de komende weken rustig opbouwen. 
We hebben gelukkig vervanging kunnen vinden. Op maandag is Estelle de Leeuw er, op dinsdagochtend 
Marja van Eijden en op donderdagochtend Cindy van der Struijf. Zij zullen de begeleiding van groepjes, 
een aantal taken en de overblijf van Bronia overnemen.  
Via de mail is Bronia wel bereikbaar, bmoos@nijepoort.nl en zal zij de leerlingenzorg (op afstand) 
begeleiden. Afhankelijk van het herstel neemt Bronia haar werkzaamheden en taken weer over.  
 
Zoals u wellicht heeft vernomen of heeft opgemerkt is Roel Manschot de laatste weken afwezig geweest. 
Ook komende periode zal Roel niet aanwezig zijn op de Nijepoort. De vriendin van Roel, Franka, is 
namelijk ernstig ziek. In 2017 is bij haar kanker ontdekt, maar daar is ze destijds van genezen. Echter 
kreeg Franka eind september 2020 nieuwe klachten. Na diverse onderzoeken is gebleken dat er veel 
uitzaaiingen zijn en er geen behandeling meer mogelijk is. Op dit moment verblijft Franka in een hospice. 
Uiteraard wensen wij Roel heel veel sterkte. 
 
Veronique heeft voor en in de herfstvakantie last gehad van galstenen. Daarom zal haar galblaas 
verwijderd moeten worden. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. Als Veronique geen pijn heeft zal 
ze op maandag en vrijdag voor groep 3 staan. Mocht Veronique te veel klachten hebben, dan kijken we of 
er inval mogelijk is. In overleg met Sandra en Veronique houden we u daarvan op de hoogte.  
Mocht er geen inval beschikbaar zijn, dan kan het helaas voorkomen dat uw kind een keer thuis moet 
blijven (op maandag of vrijdag).  
 
Loes Franken gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. In verband met de Corona 
maatregelen willen we de komende weken de adviezen volgen en het contact met ouders live beperken. 
Dat betekent dat Loes via de video meet gesprekken heeft met ouders. Op het schoolplein vragen we de 
ouders ook echt goed afstand te houden. 
Wilt u de link van de vacature delen in uw netwerk?  https://www.nijepoort.nl/organisatie/vacatures/ 
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Thema’s  
 

Groep 1/2 werken de komende weken met het thema herfst. Ze 
zijn begonnen met een herfstwandeling, hebben de herfstkleuren 
gezien en verzamelden kastanjes en dennenappels. Daarmee 
gaan ze tellen in de kring, groepjes maken en sorteren en 
andere rekenactiviteiten. Ze knutselen een kaboutermuts en 
tamponeren met verf, lezen kabouterverhalen voor, zingen 
kabouter- en herfstliedjes, verzinnen woorden met de letter h, 
rijmen en hakken/plakken we met herfstwoorden, breiden de 
woordenschat uit met woordkaartjes uit de herfst en bedenken 
verhaaltjes aan de hand van de thematafel en kabouter tafel.  
 

 
 
Groep 3 werkt nog een circuit ronde door aan het thema ridders en 
kastelen. De kinderen vinden het fantastisch en gaan er helemaal in op. 
Zo maken we nu bijvoorbeeld vlaggen bij onze eigen schilden en leren 
we borduren (goed voor de fijne motoriek), maken we posters en bouwen 
we samen de mooiste kastelen.  
 
 

 
 
De groepen 4 t/m 8 werken de komende weken aan het thema 
Nederland Waterland. Aan de hand van verschillende 
verwerkingsopdrachten zullen zij zich gaan verdiepen in allerlei 
onderwerpen, die binnen dit thema passen, zoals: 

- verdediging tegen het water (o.a. Watersnoodramp) 
- hygiëne / vervuiling 
- droogte / waterbesparing 
- handel over water 
- watersporten 

 
Via Social Schools hebben we al een oproep gedaan voor een leuke 
en interessante spreker, die meer kan vertellen over één van deze 
onderwerpen. Mocht u zo iemand zijn of kennen, stuur dan een mail 
aan mvgeel@nijepoort.nl.  
 
 

 
  

mailto:mvgeel@nijepoort.nl


Sponsorloop 
 
Wat een ongelooflijk mooi bedrag hebben de kinderen bij elkaar gelopen voor de stichting Because We 
Carry: 5000,- euro!! We hebben het geld voor de basketbalringen en ballen apart gezet en zo veel 
mogelijk overgemaakt naar het goede doel. Via de video hebben groepen 5 t/m 8 gezien hoe Jaap 
(leerling uit groep 7/8) de cheque heeft opengemaakt en overhandigd aan de stichting.  
Iedereen onwijs bedankt voor het sponsoren en het rennen!! 
Een aantal kinderen heeft aangegeven dat het geld nog niet op school is. Uiteraard mag dat nog 
ingeleverd worden en dan maken wij het over naar de stichting. 
 

     
 
 
 
 
Huishoudelijke mededelingen 
 

- Als u een adreswijziging heeft, wilt u dat dan mailen naar administratie@nijepoort.nl zodat het in 
ons leerlingvolgsysteem aangepast kan worden? 

- Mochten er nog broertjes en zusjes zijn die nog niet zijn aangemeld, wilt u daar dan ook een mail 
over sturen naar administratie@nijepoort.nl? 

- In verband met de maatregelen blijven de ouders nog buiten de school. Het luizenpluizen na de 
vakantie kan daarom niet op school doorgaan. Wilt u alstublieft uw kind thuis op luizen 
controleren? 

- Maandag 2 november is een studiedag en zijn de kinderen vrij.  
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